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1. OBJETIVO 

O setor de Recursos Humanos tem como finalidade atender às demandas organizacionais de forma 

qualificada, prestando assistência integral nos cuidados com os funcionários da Santa Casa de Suzano. 

Com a ideia de apresentar transparência dos processos e eficácia homogênea nos métodos 

empregados do setor de Recursos Humanos, esclarecemos por meio desta Política nossos 

procedimentos. 

Este Protocolo de Contratação contemplará aspectos gerais do processos de Seleção e Recrutamento, 

desenvolvimento admissional e inserção do funcionário dentro do corpo institucional. 

Este Protocolo de Contratação torna-se importante e significativo a partir da premissa de organização 

e regulamentação baseada no bom andamento do hospital. 

 

2. ÁREAS DE APLICAÇÃO 

Este Protocolo de Contratação abrange apenas os funcionários celetistas da Santa Casa de Suzano. 

 

3. DESCRIÇÃO 

3.1 ABERTURA DE VAGA 

Para manter o quadro de funcionários sempre atualizado e completo damos início ao Processo 

Seletivo a partir da necessidade de cada setor. As substituições deverão ser feitas em casos de 

desligamentos, rescisão indireta, licenças, afastamentos, demissões, promoções e  transferências 

de setor. Em casos específicos, abrimos vagas com prazo determinado. 

O setor de RH verifica então os pedidos de demissões, abandono de emprego, rescisões, 

afastamentos e comunica a chefia imediata do colaborador requerente para solicitar ou não a 

substituição da vaga. 

Também trabalhamos com aumento de quadro, em casos de readequação de escala, onde a 

solicitação da vaga é feita através de relatório pelo Gerente do setor. 

Consequentemente, quando há aberturas de vagas, o setor de Recrutamento e Seleção, ao receber a 

solicitação, preencherá a “Lista de substituições” que será entregue à Diretoria para dar andamento 

à Requisição de Pessoal e ao Processo Seletivo. 
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3.2 PROCESSO SELETIVO 

A Psicóloga do setor de Recrutamento e Seleção iniciará o Processo Seletivo que segue entre 

caminhos distintos de acordo com a área a ser preenchida. 

Nos casos de vagas técnicas, os currículos são encaminhados para o profissional da área que avalia 

tecnicamente o currículo e retorna os mesmos para a Psicóloga que fará o contato com os candidatos. 

A elaboração das questões é feita pelo corpo técnico e repassada à Psicóloga para a montagem das 

provas, após aplicação, a correção de provas para setores técnicos, serão corrigidas pela chefia do 

setor, diferente das áreas administrativas, onde a Psicóloga será responsável pela elaboração, 

aplicação e correção da prova. Caso o candidato tire a média de cinco (5) na prova, será chamado 

para a entrevista com a Psicóloga e a chefia do setor. Em todas as etapas do Processo Seletivo, o 

candidato será contatado via e-mail ou WhatsApp pelo setor de Recrutamento e Seleção com o 

feedback sendo ele positivo ou negativo. 

No caso da Enfermagem, a Educação Permanente participará de todo o Processo Seletivo. 

Nas situações de aprovação, o candidato será encaminhado ao setor de Recursos Humanos para dar 

andamento à contratação. Onde haja reprovação, o candidato será comunicado via e-mail com as 

orientações necessárias. Todos os Processos Seletivos serão baseados na Descrição de Cargos. 

 

3.3 PROCESSO SELETIVO INTERNO 

Quando se faz necessária a abertura de vaga, comunicam-se os funcionários da Instituição através 

do Edital que será publicado no Mural de Comunicações e enviado aos grupos de Liderança do 

WhatsApp. Para a seleção ser mais eficiente, o processo será dotado de diversas etapas. 

Nota da Prova Escrita: Passarão aqueles que tirarem cinco ou mais na prova, sendo esta, a média. A 

prova contará com cinco questões de conhecimento geral, dez de conhecimento específico e uma 

questão dissertativa. A prova terá validade de zero a dez. 

Entrevista: Os candidatos farão entrevista com a chefia da Enfermagem, Supervisora de setor e com 

a Psicóloga. Nesta etapa, o candidato responderá algumas questões técnicas e pessoais, visando 

seu conhecimento teórico e prático e seu comportamento mediante situações cotidianas da área. 

Data de admissão: Terão preferência àqueles que tiverem mais tempo de casa. 

Setor atual: Levando em consideração que a promoção será realizada como uma alteração de 

Auxiliar de Enfermagem para Técnico de Enfermagem, é importante salientar que essas transições 



                

                     

 

DATA DE IMPLANTAÇÃO: 02/06/2022 

DOCUMENTO Nº 
SCS.PRO.002 

DATA DE REVISÃO: 02/06/2024 

REVISÃO NÚMERO: 00 

PROTOCOLO DE CONTRATAÇÃO 

 

 3 

serão feitas com cautela. Sendo assim, os setores fechados serão os primeiros a receberem essas 

mudanças, tendo esse movimento em vista, terão preferência os funcionários que já estão 

familiarizados com tais setores. 

Advertências e atestados: Os funcionários que tiverem muitos atestados e advertências serão 

desqualificados. 

 

3.4 BANCO DE DADOS 

Visto a rotatividade de funcionários da Santa Casa de Suzano, é imprescindível que deixemos um 

Banco de Dados para quaisquer contratações emergenciais. 

A partir do Processo Seletivo citado acima deixaremos aqueles que foram aprovados, mas por 

motivo de quantidade de vagas não conseguiram ingressar na Instituição, como Banco de Dados. 

Desta forma, quando recebermos a solicitação da chefia do setor defasado, verificaremos este 

banco, antes de dar andamento ao novo Processo Seletivo. 

 

3.5 CONTRATAÇÃO 

Com o candidato devidamente aprovado e com a Requisição de Pessoal assinada pela Chefia 

Imediata, Interventor e Diretora Administrativa, a Psicóloga entrará em contato com o candidato 

para fazer os exames admissionais. A data de início do novo colaborador dependerá da Liberação 

do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) da Medicina do Trabalho. Com a chegada do ASO no setor 

de Recursos Humanos, enviado pela PLUS, entraremos em contato como o candidato para a 

entrega das documentações necessárias para contratação. Com os documentos em mãos, o setor 

de RH fará o cadastro do funcionário no sistema JB, e enviará ao E-Social através do GRP, após 

verificar se o processo foi efetivado com sucesso no programa do Governo, entraremos em contato 

com o novo colaborador para informar a data de início de trabalho, que será dois dias após o 

cadastro no sistema. No primeiro dia de trabalho, o funcionário se dirigirá ao setor de RH para 

assinar os contratos de trabalho, de período experiência, ficha de registro e solicitação de Vale 

Transporte, além de receber as orientações pertinentes como: horário de trabalho, relógio de 

ponto (biometria), data de pagamento, uso do crachá. Em seguida o colaborador será encaminhado 

para a Segurança do trabalho e Educação Permanente (no caso da Enfermagem) e posteriormente 

será encaminhado para o Gestor requisitante da vaga. Todas as chefias recebem a avaliação de 
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período de experiência para prosseguir ou não com a contratação do funcionário após o período de 

experiência. 

 

3.6 INTEGRAÇÃO 

Ao ingressar na Instituição, o novo colaborador iniciará seu expediente com informações 

relacionados à direitos e deveres na Santa Casa de Suzano. A integração é realizada para todos os 

funcionários que são admitidos, os mesmos recebem uma cartilha de Integração e são orientados 

pelo SESMT (Segurança do Trabalho). Nos casos de funcionários da área da Enfermagem, além do 

SESMT, prosseguirão com a Integração com a Educação Permanente. Além desta etapa, os 

funcionários participarão da Integração no setor, sendo assim, frequentarão cinco (5) dias úteis das 

8 horas às 17 horas e em seguida, entrarão para a escala de acordo com seu contrato.  

 

4. MONITORAMENTO 

Todo o controle de dados são feitos pelo setor de Recursos Humanos, através do Sistema Jbrasil, GRP e 

E-Social. 

 

 

 

 


